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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 سم
 العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد هلل رب

 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال اإلمام الحافظ 
 فروع

 من السنة أو  :قول الصحابي
 بعد النبي قاله بأعصر

 كنا نرى إن كان مع :وقوله
 له كذاك أو ال فال وقيل:ال

 مرفوعا الحاكم  والرازي 
 كان باب المصطفى :لكن حديث

 والخطيب حكما لدى الحاكم
 وعد ما فسره الصحابي

 يبلغ به  يرفعه :وقولهم
ن يقل عن تابع  فمرسل  وا 
 تصحيح وقفه وذو احتمال
 وما أتى عن صاحب بحيث ال

 أتى من :ما قال في المحصول نحو
 وما رواه عن  أبي هريرة 

 فالخطيب كرر قال بعد
 

 لرفع ولوأمرنا حكمه ا :نحو 
 على الصحيح  وهو قول األكثر
 عصر النبي من قبيل ما رفع
 وللخطيب قلت: لكن جعله
 ابن الخطيب وهو القوي 
 يقرع باألظفار  مما وقفا
 والرفع عند الشيخ ذو تصويب
 رفعا فمحمول على األسباب
 رواية ينميه رفع فانتبه
 قلت: من السنة عنه نقلوا

 أمرنا منه للغزالي: نحو
 ا حكمه الرفع علىيقال رأي

 فالحاكم  الرفع لهذا أثبتا
 محمد وعنه أهل البصرة 
 روى به الرفع وذا عجيب 

 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
، ومىا صىرر -صىلى هللا علهىه وسىلم-الكالم علىى مىا صىرر بر عىه الىى النبى   -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الناظم 

بوقفه على الصحاب  أردف ذلك بما هحتمل الر ع والوقف،     روع سبعة، ذكر  يها سبع مسائل، أو سبعة  روع 
كلهىىا يلتلىىف  ىى  ر عهىىا ووقفهىىا،  هىى  متردهىىة  ىى  نظىىر أوىىل العلىىم للر ىىع والوقىىف، ووىىذه ا مىىور تعليلهىىا وحجىىة مىىن 

ولىىذا  ؛مىىن هقىىوب بىىهن لهىىا حكىىم الوقىىف مىىن ا مىىور التىى  تىىدرك بىىالنظر، والتهمىىلهقىىوب بهنهىىا لهىىا حكىىم الر ىىع، وحجىىة 
أدلل    وىذا الفصىل المتنىمن وىذه الفىروع أقىواب مىن ل عالقىة لهىم بعلىم الحىدير، بىل ممىن صىرر بعنىهم بىهن 

الر ع بناعته    الحدير مزجاة، لكن اإلنسان اذا تهمل مثل وذه الفروع، ورأى أن سبب التال هم    الحكم له بى
أو الوقف، رأى أنها تىدرك بىالنظر؛  ن العلىل التى  أوردووىا سىواا مىن قىاب بىالر ع، أو مىن قىاب بىالوقف كلهىا علىل 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

عن ا ئمة    وذا الباب، ومنها ما وو قريب من الصريح، ومنها ما وو بعيد  منقول   اعقلهه، هعن  لهس  يها شيئ  
ثبات   اولذا ينتابها النظر نفه   ؛عنه اجد   عىدتها سىبعة تىهت  بالتفصىيل،  "فرروع": -رحمىه هللا تعىالى- هقوب الناظم  ،اوا 

 أولها:

 قول الصحابي: من السنة أو
 بعد النبي قاله بأعصر

 

 نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
 على الصحيح وهو قول األكثر

 

الصىىحاب  مىىن السىىنة الحىىاكم، وابىىن عبىىد البىىر نقلىىوا التفىىا  علىىى أن قىىوب  أول   "علررى الصررحيح وهررو قررول األكثررر"
ن كانىا يلتلفىان  ى  أن الحىاكم هشىتر  مىاذامسند، وابن عبد البىر والحىاكم كىل منهمىا يىرى أن المسىند  ؟ المر ىوع، وا 

ن كىىان مسىىتدرك   ، ا هىىه التصىىاب، وابىىن عبىىد البىىر ل هشىىتر ، وىىذا التفىىا  الىىذن حكىىاه الحىىاكم، وابىىن عبىىد البىىر، وا 
وكذلك الحاكم قاب    قىوب الصىحاب : أمرنىا بىل نقىل  هىه التفىا  أنىه  برأن من لالف    وذه المسهلة، اومنقون  
 مسند.

علهه الصىالة -اذا قاب الصحاب  من السنة، ان كنت تريد السنة، ولم هقل سنة النب   "قول الصحابي: في السنة"
ل ويريىد بىذلك الصحهح من أقواب أول العلم أنه لىه حكىم الر ىع؛  ن الصىحاب  ل يىذكر السىنة، وه لى  ا -والسالم

ن كان الحتماب قائم  -علهه الصالة والسالم-سنة النب   أنه يريد بذلك سىنة الللفىاا الراشىدين التى  جىاا  يهىا  ا، وا 
، أو يريىىد بهىا سىىنة مىن سىىلف، أو يريىىد ))علىىهكم بسىنت ، وسىىنة الللفىاا الراشىىدين  : -علهىىه الصىالة والسىىالم-قولىه 

البلد و ريقتهم، لكن الذن هغلب على الظن أنه ل يريد بذلك ال سنة النب  السنة اللغوهة ال ريقة، هعن  سنة أول 
، ومىن ا دلىة علىى ذلىك مىا جىاا  ى  حىدير ابىن عمىر مىن قولىه للحجىاي:  ان كنىت تريىد -علهه الصالة والسىالم-

لهىه الصىالة ع-السنة  هجر بالصالة  هعن     يوم عر ىة،  ى  النهاهىة، قىاب سىالم: ول يريىدنا بىذلك ال سىنة النبى  
 :-والسالم

 قول الصحابي: من السنة أو
 بعد النبي قاله بأعصر

 

 نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
 على الصحيح وهو قول األكثر

 

لسهما اذا قاله الصحاب  محتج بىه  ،-علهه الصالة والسالم- الذن هغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النب  
،  ىال هحىتج بقىوب أحىد كىائن مىن كىان، -صىلى هللا علهىه وسىلم-ت عن النب  على حكم شرع ، اذ الحجة  هما يثب

ول بسنة بلد، ول  ريقة بلىد، ول سىنة مىن سىلف، والمسىهلة شىرعهة، نعىم اذا للىت المسىهلة مىن المر ىوع؛  ىهمكن أن 
ن ا وب يىوم هحتج بسنة أحد الللفاا الراشدين، ول مانع من أن هقاب: ان صالة التروهح مىن سىنة عمىر،  أو ا ذا

ى االجمعة من سنة عثمان، ووكذا، لكن الذن هغلب على الظن أن الصحاب  اذا سا  أمر    اونسىبه الىى السىنة محتج 
 -علهىه الصىالة والسىالم-به؛  إنه ل يريد بذلك ال الحتجاي بمن يلزم قوله، الذن وو القدوة وا سوة، ووىو النبى  

 -علهىىه الصىىالة والسىىالم-اذا قىىاب الصىىحاب  أمرنىىا  ىى  عصىىر النبىى  أمرنىىا، هعنىى   "أو نحررو: أمرنررا حكمرره الرفررع"
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ى  عصىره، لكىن بعىد عصىره،  ى  عهىد  -علهىه الصىالة والسىالم-الحتماب غيىر وارد  ى  كىون ا مىر غيىر النبى  
أبىى  بكىىر،  ىى  عهىىد عمىىر،  ىى  عهىىد عثمىىان،  ىى  عهىىد معاوهىىة،  ىى  عهىىد مىىن تىىهلر، اذا قىىاب: أمرنىىا، والمسىىهلة 

،  كىذالك عنىد ا كثىر، هكىون حكمىه -علهىه الصىالة والسىالم-رع ، اذا قاله بعىد عصىر النبى  مفترنة    حكم ش
 الر ع، حكمه الر ع ولو:

 بعد النبي قاله بأعصر
 

 على الصحيح وهو قول األكثر 
 

 ن الصىىحاب  ل ه لىىى  ا مىىىر والنهىىى   ىىى  المسىىائل الشىىىرعهة ال لمىىىن لىىىه ا مىىىر والنهىى ، ال أمىىىر مىىىن لىىىه ا مىىىر 
   مثل وذا، بعنهم هقوب: ان الصحاب  قد هفهم من أمىر  ى  آهىة،  -علهه الصالة والسالم- ، ووو النب  والنه

ىىى ىىى اأو حىىىدير  هم  بىىىه؛ يجتهىىىد، وهقىىىوب: أمرنىىىا، لنىىىدراي مىىىا اجتهىىىد  هىىىه  ىىى  وىىىذا ا مىىىر الىىىوارد  ىىى  ا هىىىة، أو  الاص 
ا أن نلىىري العواتىى  والحىىىه  وذوات الحىىدير، لكىىن الجمهىىور علىىى لال ىىه، ا كثىىر علىىى أنىىه حكمىىه الر ىىع:  أمرنىى

تباع الجنائز  وذا قوب أم ع هة، ووذا اذا لم هصرر با مر، بىل جىاا بالفعىل االلدور  حير أم ع هة،  نهينا عن 
للمجهىىىىوب،  ىىىىإذا قىىىىاب: أمرنىىىىا، أو نهينىىىىا،  ىىىىالجمهور علىىىىى أن لىىىىه حكىىىىم الر ىىىىع، ولىىىىالف  ىىىى  وىىىىذا أبىىىىو بكىىىىر  امبنه ىىىى

،  ىال يثبىت -علهىه الصىالة والسىالم- ،  قال: هحتمل أن هكون ا مر غيىر النبى  اإلسماعيل ، وأبو الحسن الكرل
علهىه الصىالة -حينئٍذ؛ لحتماب أن هكون ا مر غير النبى   اله حكم الر ع ال اذا صرر با مر،  إنه هكون مر وع  

مرنىا، أو نهينىا، أنىه  ى  ، ومن لالب تتبع ما جاا مىن أقىواب الصىحابة  ى  دواويىن السىنة، مىا قىالوا  هىه: أ-والسالم
-أكثىىره صىىرر بىىا مر  ىى  موانىىع:  أمرنىىا أن نسنمىىزلهب النىىاس منىىازلهم  حىىدير عائشىىة، و ىى  رواهىىة:  أمرنىىا رسىىوب هللا 

أن ننىىزب النىىاس منىىازلهم ،  صىىرر بىىا مر  ىى  كثيىىر منهىىا ممىىا يىىدب علىىى أن الصىىحابة ل  -صىىلى هللا علهىىه وسىىلم
، -علهىه الصىالة والسىالم-هة ال لمىن لىه ا مىر والنهى   يهىا، ووىو النبى  ه لقون ا مر والنه     المسائل الشىرع

 ، أو:  نهانىىا -صىىلى هللا علهىىه وسىىلم-وىىذا اذا لىىم هصىىرر بىىا مر، أمىىا اذا صىىرر بىىا مر، وقىىاب:  أمرنىىا رسىىوب هللا 
ل أن هكىون ا مىر بىال نىزاع؛ وىل هحتمى ا، مر ىوع اتفاق ىااتفاق ى ا ،  هىو مر ىوع ق ع ى-صىلى هللا علهىه وسىلم-رسوب هللا 
 ؟ ل هحتمىىل، -وسىىلمعلهىىه صىىلى هلل - ىى  قىىوب الصىىحاب : أمرنىىا رسىىوب هللا  -علهىىه الصىىالة والسىىالم-غيىىر النبىى  

  وىل وى  بمثابىة ا علىوا؟ اذا قىاب الصىحاب : -صىلى هللا علهىه وسىلم-لكن دللة مثل وىذا اللفى :  أمرنىا رسىوب هللا 
علهىىه الصىىالة -اذا قاومهىىا حىىدير  هىىه التصىىريح بىىا مر مىىن لفظىىه   وىىل -صىىلى هللا علهىىه وسىىلم- أمرنىىا رسىىوب هللا 

 ، ول بقولىه:  نهانىا -صلى هللا علهه وسىلم-ل هحتج بقوب الصحاب :  أمرنا رسوب هللا  :؟ منهم من هقوب-والسالم
  ، ووىىذا منسىىوب لىىداود الظىىاورن، وبعىى  المتكلمىىين، قىىالوا: ل نحىىتج بىىه، ول-صىىلى هللا علهىىه وسىىلم-رسىىوب هللا 

على أنه بمثابىة ا علىوا  ى  مسىهلة ا مىر، وبمثابىة ل تفعلىوا  ميلزمنا أن نهتمر، ول أن ننته ؛ لماذا؟ عامة أول العل
 ىى  مسىىهلة النهىى ، لكىىن ينسىىب لىىداود الظىىاورن، وبعىى  المتكلمىىين أنىىه ل يلىىزم، ولىىهس بحجىىة؛ لحتمىىاب أن هسىىمع 

ىى لىىهس بىىهمر، ول نهىى ، لكىىن وىىذا القىىوب نىىعيف، وىىذا القىىوب  ، ووىىو  ىى  الحقهقىىةاأو نهه ىى اهظنىىه أمىىر   االصىىحاب  كالم 
، و همىىىوا عنىىىه، ووىىىم العىىىرب الىىىذين لىىىم -علهىىىه الصىىىالة والسىىىالم-نىىىعيف؛  ن الصىىىحابة الىىىذين عاشىىىوا مىىىع النبىىى  



 
 

 5  
5 
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ذا قلنىا بىهن الصىحابة ل هفهمىون  يلتل وا بغيىروم، اذا لىم هفهمىوا مىدلولت ا لفىار الشىرعهة؛ مىن هفهمهىا بعىدوم؟ل وا 
ا مور؛ نحن على شىك مىن ديننىا؛  نىه وصىلنا مىن  ىريقهم، وتجىوز الرواهىة بىالمعنى،  هىم هعبىرون عىن مثل وذه 

قالىىه  -علهىىه الصىىالة والسىىالم-اللفىى  النبىىون، وعلىىى وىىذا ل نحىىتج بىىهن حىىدير ينقلونىىه ال اذا صىىرحوا بىىهن النبىى  
لصىىهغة أحاديىىر كثيىىرة، ثابتىىة عىىن بلفظىىه،  كىىل مىىن يجىىوز الرواهىىة بىىالمعنى هقىىوب: ان مثىىل وىىذا ملىىزم، وجىىاا بهىىذه ا

-: أمىرت أو نهيىت، أمىرت قىاب رسىوب هللا -صىلى هللا علهىه وسىلم-الصحابة، اذا قىاب الصىحاب : قىاب رسىوب هللا 
،  هىل هشىك مثال   ))نهيت عن قتل المصلين  ، و: ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم  :  -صلى هللا علهه وسلم

ة ملزمىة؟ وىل نقىوب: ان الرسىوب بعىد مىا  هىم، مىا همكىن هقىوب وىذا أحىد،    أنه مر وع؟ ل، وول هشك    أنه حج
جىىل -وىىو هللا  -علهىىه الصىىالة والسىىالم-وىىو حجىىة ملزمىىة، لكىىن يبقىىى أنىىه حىىدير قدسىى ،  ىىا مر والنىىاو  للرسىىوب 

 .-وعال
 هعن  الصحاب : "و قوله"الفرع الثان : 

 وقوله: كنا نرى إن كان مع
 

 عصر النبي من قبيل ما رفع 
 

، ان قىىىاب -صىىىلى هللا علهىىىه وسىىىلم-"كنرررا نررررى إن كررران مرررع عصرررر النبررري" كنىىىا نفعىىىل، و علنىىىا  قولررره كنرررا نررررى""و 
"مررن ، أو: كنىىا نىرى، ان أنىىا ه الىىى العصىر النبىىون -صىلى هللا علهىىه وسىلم-الصىحاب : كنىىا نفعىل  ىى  عهىد النبىى 

صىلى هللا -نفعىل علىى عهىد النبى  ووىذا أهنىا لمسىماعيل ، ولىو قىاب: كنىا نىرى، أو كنىا "وقيرل: ال"، قبيل ما رفرع"
، ل، لهس بمر وع؛ لماذا؟ كنا نرى، وكنىا نفعىل، مىن هقىوب بهنىه مىن قبيىل مىا ر ىع، ووىو المصىحح  ى  -علهه وسلم

وذا المسهلة اذا أنا ه الى العصر النبون، هقوب: كونهم هفعلونه    وقت التنزيىل، ول ينىزب القىرآن بىالنه   عنىه؛ 
وىىذا قىىوب  "وقيررل: ال"ينهىىى عنىىه لنهانىىا عنىىه القىىرآن ،  ا، والقىىرآن ينىىزب، ولىىو كىىان شىىيئ  يىىدب علىىى جىىوازه:  كنىىا نعىىزب

، والثىان  قىوب اإلسىماعيل  الىم ه لىع علهىه، مر ىوع م لق ى -علهه الصالة والسىالم-لحتماب أن النب   ،اإلسماعيل 
ىى ن كىىان ممىىا هظهىىر،  ، ومىىنهم مىىن هقىىوب: ان كىىان ممىىا يلفىىى، ول ه لىىع علهىىه؛  هىىو موقىىوف،الىىهس بمر ىىوع م لق  وا 
؛  هو مر وع، ومنهم من ير   بىين:  كنىا نىرى ،  وكنىا نفعىل ،  نىرى  مىن الىرأن، ووىذا يىدلل  هىه اوه لع علهه غالب  

الجتهىىىاد، و كنىىىا نفعىىىل  وىىىذا ممىىىا هظهىىىر علىىىى الجىىىوارر، وينكىىىر لىىىو كىىىان ممىىىا ينهىىىى عنىىىه، وأمىىىا الىىىرأن  مىىىرده الىىىى 
ن كىان رأن ومىرده الىى الجتهىاد، وين ى  بىه، وهسىمع كمىا أن العمىل الجتهاد، ومثل وذا التفري  نعيف؛  نه  وا 

يرى، منهم من هقوب: اذا كىان القائىل مىن الصىحابة لىه رأن، ولىه اجتهىاد واسىتنبا ؛  مثىل وىذا يىرجح أنىه موقىوف، 
ل  مر وع، وذا  هما اذا صرر، وأناف الى عهد النب ، أو عصر النب    :-علهه الصالة والسالم-وا 

 نا نرى إن كان معوقوله: ك
 وقيل: ال.....................

 

 عصر النبي من قبيل ما رفع 
................................... 
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أو ل هقيد بالعصر النبىون:  كنىا نىرى ،  كنىا نفعىل ،  "أو ال"بإ ال ، والثان  موقوف بإ ال ،  اا وب كونه مر وع  
هكون مر وعا حينئذ  "فال"هعن  ل هقيد بالعصر النبون  "أو ال"، -المعلهه الصالة والس-ول هقوب    عصر النب  

علهىه الصىالة -أن لبن الصىالر، ابىن الصىالر يىرى أنىه اذا لىم هصىرر بالعصىر النبىون، بعصىر النبى   "كذاك له"
ون لىه أن لبىن الصىالر، وللل يىب البغىدادن، ونسىب النىو  "كرذاك لره وللخطيرب" ا؛  إنه ل هكىون مر وع ى-والسالم

الحكم بوقفه الى الجمهور، هعن  اذا لم هنفه الى العصر النبىون،  عر نىا أنىه اذا أنىا ه الىى العصىر النبىون  هىو 
لىىم ه لىىع  -علهىىه الصىىالة والسىىالم-هعنىى  علىىى سىىبيل التنىىعيف، لىىهس بمر ىىوع؛ لحتمىىاب أن النبىى   "وقيررل"مر ىىوع 

عند ابن الصالر، وقبله الل يب، ونسب النوون  ار وع  علهه ولم هقره، أما اذا لم هقيده بالعصر النبون  ال هكون م
 الحكم بوقفه الى الجمهور. -رحمه هللا-

 وللخطيب قلت لكن جعله  ...................................
 

رر ىى "ا"مرفوع  ن لىىم هنىىفه للعصىىر النبىىون اجعلىىه مر وع  رر، وا  ن لىىم هنىىفه الىىى العصىىر النبىىون  "ا"لكررن جعلرره مرفوع  وا 
هعن   كنا نفعل ،  كنا نقوب ،  كنا نرى ،  كنا نفنل  كقوب ابن عمر، كل وىذا مىن قبيىل المر ىوع  زي""الحاكم والرا

؛ لكنىه حىدد، لمىاذا مىا قىاب الىرازن  قىت؟ احتمىاب أن هكىون أبىا حىاتم الىرازن مىثال   "الحاكم والرازي ابن الخطيرب"عند 
زن، صىىاحب التفسىىير المشىىهور، التفسىىير ابىىن الل يىىب معىىروف محمىىد بىىن عمىىر الىىرا "والرررازي ابررن الخطيررب"قىىاب: 

بىىالرأن، ومعىىروف منهجىىه، ومذوبىىه، وملالفاتىىه  وىىل السىىنة كبيىىرة، وكتابىىه عىىن التفسىىير مىىن أل ىىر مىىا يوجىىد مىىن 
عىن الشىبهة التى  يتبناوىا،  الكتىاب  وىا،  نىال  دالكتب على العقائد؛  ن  هه من الشىبه القوهىة التى  هنىعف عىن ر 

ينقىىل كالمىىه  ىى  المحصىىوب، وغيىىره؛  ن مثىىل وىىذه ا مىىور تلنىىع لشىى ا مىىن كتىىاب تنظيىىر للبدعىىة، ومىىع ذلىىك 
التهمل، هعن  حينما هقوب اإلسىماعيل : لىهس بمر ىوع، وهقىوب غيىره: مر ىوع؛ وىل هقىوب اإلسىماعيل : لىهس بمر ىوع؛ 

ا ئمة، ما يذكرون أقواب  ، ن اإلمام أحمد قاب: لهس بمر وع، أو قاب:  ن هحيى بن معين قاب: لهس بمر وع؟ ل
ولىذلك يىذكرون  ؛علىى علىل هسىتنب ونها وىم،  مثىل وىذه ا مىور لانىعة للنظىر والتهمىل انعم انما يىذكرونها اسىتناد  

ىى علىىى مىىا سىىههت  الغزالىى ، ويىىذكرون رأن امىىام الحىىرمين وا مىىدن وغيىىروم ممىىن  اأمثىىاب الىىرازن ابىىن الل يىىب، وأهن 
 علهعندوم ملالفات؛ بل عندوم  وام    العقائد  قلت لكن ج

رررررررررررررررررررررر  الحرررررررررررررررررررررراكم والرررررررررررررررررررررررازي  امرفوع 
 

 ابرررررررررن الخطيرررررررررب.................. 
 

لهميز الرازن الذن يريده، محمد بن عمر صحاب التفسىير، المعىروف بىابن الل يىب، المتىو ى سىنة سىت وسىتمائة 
ىى -رحمىىه هللا تعىىالى-هعنىى  مىىن حيىىر المعنىىى، وىىذا تىىرجهح مىىن قبىىل النىىاظم  "وهررو القرروي" للنىىوون  ىى  شىىرر  اتبع 

ذا  "وهرو القروي"المذوب   ننىا لىو تهملنىا قىوب الصىحاب :  كنىا نفعىل ،  كنىا نفعلىه  هعنى :  كنىا اذا صىعدنا كبرنىا، وا 
علهىه الصىالة -وب انا سبحنا  مثل وذا هقولىه الصىحاب  مىن تلقىاا نفسىه، نعىم ولىم هصىرر بىهنهم  ى  عصىر النبى  

 ، ووو ملري    البلارن، نعم؟-والسالم
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 طالب:......
ب الراجح معك، أنت تستصحب الراجح، ان كنىت تىرجح أنىه مر ىوع؛  هىذا وىو ا صىل، ال اذا كيف؟ ل، تستصح

ن كنىىت تستصىىحب أنىىه موقىىوف، ووىىذا الىىراجح عنىىدك؛  ىىإن وقفىىت علهىىه  وقفىىت علىىى نىىف يلىىالف وىىذا ا صىىل، وا 
ل  ال. امصرح    بر عه ألذت به، وا 

 طالب:......
 أسمرنىىا ،  كنىىا نسىىه مر   :-علهىىه الصىىالة والسىىالم-أنىىه النبىى    ىىر  بىىين أن هسحمىىل ا مىىر علىىى هشىىك،  هىى ه، مىىا  هىىنعىىم

 ىى  المسىىائل الشىرعهة، ونىىين أن هكىىون:  أسمرنىىا  بىنف، لكىىن وىىذا الىىنف  -علهىىه الصىالة والسىىالم-يىرجح أنىىه النبىى  
ى  ى  وىذه المسىهلة، ونىين نىف عىام تنىدري  هىه وىذه المسىهلة،  هكىون مىن اسىتنبا  الصىحاب   اهحتمل أنه جاا لاص 

هاد منه أن وذه المسهلة  رع أو  رد من أ ىراد العمىوم الىذن يىدب علىى وىذا الحكىم، هعنى  أمىر  ى  القىرآن؛ أمىر واجت
عىىام، والصىىحاب  هقىىوب:  أسمرنىىا  بمسىىهلة بعينهىىا، هقىىوب   أسمرنىىا  بمسىىهلة بعينهىىا،  الحتمىىاب قىىائم أن الصىىحاب  عنىىده 

أن هكون الصحاب  يرى أن وذه المسهلة تندري    نف صريح يدب على ا مر    وذه المسهلة بعينها، واحتماب 
أمر ثابت    القرآن، أو    السنة،  هكون وذا من اجتهاده، و ر  بين أن ينف علىى المسىهلة بعينهىا بىا مر، أو 

غىىاب عىىن  ذونىى   لكىىنبىىالنه ، ونىىين أن تكىىون مندرجىىة تحىىت أمىىر عىىام، عنىىدنا  ىى  المناسىىك مىىن وىىذا النىىوع مثىىاب 
 عباس: أممرنا، أمرنا، نعم أمرنا رسوب..، نعم؟  ا ن، هقوب  هه ابن

 طالب:......  
كيف؟ نف    المونوع؛  نه معار  بهمر آلر يذكره ابن عمر، وترددنا    وقته؛ وىل ابىن عبىاس هحفى   هىه 

    وذا المسهلة، أو أنه هستنب ه من ا مر العام؟ نعم؟ -علهه الصالة والسالم-من النب   الاص   اأمر  
 ....طالب:..

، المقصىود -علهىه الصىالة والسىالم-؟ ل، وىو هصىرر بهنىه مىهمور مىن قبىل النبى  اير  دم   ال، قاب: من ترك نسك  
ىى ، أنىا ه الىىى العصىر النبىىون، أو لىم هنىىفه، اأن وىذا الفىرع الىىذن وىو الثىىان  يتحصىل  هىىه مىذاوب أنىىه مر ىوع م لق 

ل  موقوف، ااموقوف م لق   ل  ىال، ان أورده  ى  ، التفصيل؛  إن أنا ه  مر وع وا  ن كان مما ل يلفى  مر وع، وا 
ل  مر ىوع،  ل  موقىوف، والقىوب السىادس: ان كىان قائلىه مىن أوىل الجتهىاد  موقىوف وا  معر  الحتجاي  مر وع وا 

 نعم. ،والسابع: التفري  بين  كنا نرى ، و كنا نفعل  وذه مرت بنا

 لكن حديث: كان باب المصطفى
 بحكما لدى الحاكم والخطي

 

 يقرع باألظفار مما وقفا 
 والرفع عند الشيخ ذو تصويب

 

 -علهىىه الصىىالة والسىىالم-هعنىى  اذا جىىاا الصىىحابة هسىىتهذنون علىىى النبىى   "كرران برراب المصررطفى يقرررع باألظفررار"
جاللهىم لىه، ووكىذا ينبغى  أنىه اذا كىان السىتئذان  -علهىه الصىالة والسىالم-با ظفار، ووذا من تهدبهم مىع النبى   وا 

ى با قل ما يلجه الى ا شد، وبع  الناس من  بعىه أنىه سىوااا كىان صىاحب البيىت عنىد البىاب، أو  ى  قعىر يتهد
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ذا أراد أن هسىىتهذن بىىالجرس كهنىىه ورااه سىىبع يريىىد أن يىىتللف منىىه، بعىى  النىىاس هفعىىل وىىذا،  الىىدار مىىا يلتلىىف، وا 
با ظفىىار وكىىذا، كىىونهم، وىىذا  -معلهىىه الصىىالة والسىىال-لكىىن وىىذا لىىهس مىىن ا دب، الصىىحابة كىىانوا هقرعىىون بابىىه 

ل موقىىوف، هقرعونىىه علهىىه  علهىىه الصىىالة -اللبىىر الىىذن يلبىىر بىىهنهم كىىانوا هقرعىىون بابىىه با ظفىىار؛ وىىل مر ىىوع، وا 
، -علهىىه الصىىالة والسىىالم-معىىه  ا، أو مىىن بعىىده؟ نعىىم هقرعونىىه علهىىه، هقرعىىون بابىىه، ووىىو موجىىود؛ تهدب ىى-والسىىالم
ىى– ىىرف، كمىىا قلنىىا  ىى  أسىىباب النىىزوب، وكمىىا سىىههت   -علهىىه الصىىالة والسىىالم- الرسىىوب  علهىىه -، الرسىىوب -اأهن 

، وىو مىىن  عىىل الصىىحابة، -علهىىه الصىىالة والسىىالم- ىىرف؛ وىىل هقىاب: ان وىىذا ممىىا يلفىىى علهىه  -الصىالة والسىىالم
ا زيدوا    النىرب، ول ل تنىرنوا مثىل وىذ :، ما قاب لهم-علهه الصالة والسالم-لكن هكتسب الشرعهة من اقراره 

 :-علهه الصالة والسالم-النرب،  اكتسب الشرعهة من اقراره 
 لكن حديُث كان باُب المصطفى

 .............................احكم  
 

رررررررررررا   ُيْقررررررررررررُع باألظفرررررررررررار  ممرررررررررررا ُوق ف 
................................. 

 
ابن  "عند الشيخ"   وذا الحدير  "والرفع"   جامعه  "والخطيب"عند الحاكم  "لدى الحاكم"أن حكمه الوقف  

علهه الصالة -عدم ا الع النب   ،كنا نفعل :؛  نه اذا أمكن أن هقاب    قوب الصحاب "ذو تصويب"الصالر 
 مثل وذا ل همكن أن هقاب مثل وذا الكالم، هقرعون بابه ولم ه لع، لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدللت  -والسالم

 الشيخ ابن الصالر الر ع  ،-علهه الصالة والسالم-كن كانوا هقرعون بابه با ظا ير    المسهلة الت  قبلها، ل
 رف    المونوع، وقد ا لع على صنهعهم وذا ولم  -علهه الصالة والسالم-عنده وو الصواب؛  ن النب  

 اذا ابن عباس لماذاينكر عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر ا ثر هقوب: الذن تريد وو أن أنهم لما سهلوا 
ذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قاب  وكذا أمرنا، المسهلة    المناسك وتهت  ان شاا هللا. :صلينا للف المقهم نتم وا 

 الفرع الثالر: نعم. 
 طالب:.......... 

 ل ما وو بالمو ه بمسلم، صحهح مسلم    درس مسلم.
 الفرع الثالر هقوب: 

ابي ررررررررررح  ررررررررررر ُه الص  ررررررررررا ف س  رررررررررردر م   و ع 
 

 ...............................ارفع   
 

ل ى األْسب اب  " اهعن  مر وع   مصدر وه ل  المصدر ويراد به اسم المفعوب كالحمل يراد به  ار ع   "ف م ْحُمْوٌل ع 
 المحموب، والر ع يراد به المر وع، 

ابي ررررررررررح  ررررررررررر ُه الص  ررررررررررا ف س  رررررررررردر م   و ع 
 

ل رررررررى األْسرررررررب اب   ارفع ررررررر  ْحُمرررررررْوٌل ع   ف م 
 

سهلة جاات من قبل الحاكم أب  عبد هللا؛ حير قرر    مستدركه أن تفسير الصحاب  مر وع، ونسبه الم
مذوب الشيلين أنهم هحملون تفسير الصحاب  على أنه مر وع، والسبب    ذلك  :للشيلين، للبلارن ومسلم، قاب
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ذا ورد من التشديد    شهن  -علهه الصالة والسالم-ما عر ه الصحابة وسمعوه من النب   تفسير القرآن بالرأن، وا 
عنهم تفسير للقرآن مع وذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم ولشيتهم ل هظن بهم أنهم  سروه بالرأن،  المظنون بهم 

 يثبت له حكم الر ع، وذا كالم الحاكم ونسبه للشيلين، لكن ابن  -علهه الصالة والسالم-أنهم تلقوه عن النب  
بهن مراده بذلك أسباب النزوب،  إذا قاب الصحاب  وذه ا هة نزلت    كذا  له حكم  الصالر يوجه كالم الحاكم

- هه؛  ن النزوب علهه، والتنزيل علهه  ا ر    -علهه الصالة والسالم-الر ع؛  ن النزوب ل بد أن هكون النب  
"وعد ما فسره وذه الجهة،   هه  هكتسب الر ع من وذا الحيثهة ومن ال بد أن هكون  ر    -علهه الصالة والسالم

هعن  على أسباب النزوب؛ مع أن    أسباب النزوب مما يروى عن أكثر  فمحمول على األسباب" االصحابي رفع  
صحاب  ويدب على اللتالف التالف المنقوب من صحاب  الى آلر،  الصحاب  يرى أن ا هة نزلت    كذا؛ 

،  هكون وذا اجتهاد من الصحاب  أو لهس باجتهاد؟ اهة  جعلها سبب   ن الحادثة الت  ا لع عليها تعقبها نزوب ا 
مع وذا الحدير آهة،  -علهه الصالة والسالم-ويتلو النب   نعم، اجتهاد أو هسمع القصة هسمع الحدير مثال  

 هظن أن قصة الحدير و  سبب نزوب ا هة ووذا كثير،  على وذا حتى أسباب النزوب هعن  لو لم تر ع الى 
أن لها حكم الر ع.  -علهه الصالة والسالم-على كالمهم، ولو لم تر ع الى النب   -علهه الصالة والسالم-  النب

لكن كون وذا السبب وو الباعر على نزوب ا هة هحتاي الى  -علهه الصالة والسالم-ل شك أن النزوب علهه 
لسبب والنازب واحد، لكن اإلكثار من وذا، ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ول همتنع أن يتعدد ا
منها يروى بهسانيد ل تسلم من مقاب، لكن  اومن نظر    كتب التفسير با ثر أو كتب أسباب النزوب مع أن كثير  

ما صح منها يتفاوت أو تتباين  هه أقواب الصحابة وما أنيف اليهم،  يب ما الفائدة أن نبحر    سبب النزوب 
وقوف؟ السبب  ن معر ة السبب مثلما قلنا    درس علوم القرآن، نعم له اثر    معر ة ول وو مر وع أو م

ذا عرف السبب ب ل العجب،  إذا اعتمدنا على ش ا لهس وو السبب    الحقهقة، اذا عر نا شيئ    االمسبب، وا 
 لهس وو السبب    الحقهقة  هكون  همنا على غير أساس.

   العموم ق ع  ووو  رد من أ راد العام دلوله ق ع     المسبب، دلوب السبب  :قولهم امن ذلك أهن  
المقصود أن وناك  وائد وأسباب النزوب ينبغ  أن يتثبت  يها، ول شك أن لمعر تها  وائد كثيرة، وا  ال  أن كل 

ُنوْا و   سبب يذكره الصحاب  هعن  يجتهد يرى أن وذه الحادثة مناسبة لهذه ا هة  مثال   ين  آم  ْلب ُسوْا إ يم ان ُهم }ال ذ  ل ْم ي 
الصحابة استشكلوا، استشكلوا وأينا لم هظلم نفسه، قاب:  هنزب هللا  [  سورة ا نعام28)] ب ُظْلٍم ُأْول ئ ك  ل ُهُم األ ْمُن{

يٌم{تعالى:  ْرك  ل ُظْلٌم ع ظ  العبد ))ألم تسمعوا الى قوب ، و   حدير آلر    الصحهح: [  سورة لقمان31)] }إ ن  الش  
يٌم{الصالح  ْرك  ل ُظْلٌم ع ظ  من  اذكر  رد   -علهه الصالة والسالم- هنزب، والنب   :،  كون الصحاب  هقوب  }إ ن  الش  

ن كان دلوب الشرك    ا هة، آهة  ،أ راد العام، وأحاب الى ما    سورة لقمان الصحاب  ظنه وو سبب النزوب وا 
الظلم مما دون الشرك، ل ينف  ما دون الشرك من أنواع الظلم، ابن  ا نعام دلوله ق ع ، لكن ل ينف  أنواع

القهم وغيره قالوا: ان الذن ينا   ا من الم ل  وو الشرك ا كبر وما دونه  بنصيبه والحصة بالحصة، هعن  أن 
ل ُيب د   هكون له بقدره من اللوف، وأما ا من الم ل   مقرون بالتوحيد  االظلم ولو كان هسير   ْوف ه ْم }و  ل ن ُهم م  ن ب ْعد  خ 
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ْيئ ا{ ْعُبُدون ن ي ال  ُيْشر ُكون  ب ي ش  ،  ا من الم ل  مع التوحيد اللالف مع انتفاا الشرك [  سورة النىىور55)] أ ْمن ا ي 
 وههت  لوف بقدر ما عند اإلنسان من ظلم لنفسه ولغيره، والفرع الرابع 

ْبُلرررررررررررُغ ب رررررررررررهْ  ق رررررررررررْوُلُهْم ي ْرف ُعرررررررررررُه ي   و 
 

ْفررررررررررٌع ف اْنت ب ررررررررررهْ   ْيرررررررررره  ر  ْنم  ررررررررررة  ي   رو اي 
 

اذا قاب التابع  بعد ذكر الصحاب  عن أب  وريرة ير عه، عن أب  وريرة يبلغ به ينمهه رواهة، و   الصحهح    
البلارن أمثلة على وذا،  إذا قاب التابع  بعد ذكر الصحاب  ير عه عن أب  وريرة ير عه، ير عه لمن؟ الى من؟ 

يبلغ به من؟  ،-علهه الصالة والسالم-النب   ىبال اشكاب ينمهه الى من؟ ال -علهه الصالة والسالم-الى النب  
وذا مر وع بال  "وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفٌع فانتبه"، -علهه الصالة والسالم-ل بد وأن يبلغ به النب  

ْن ي ُقْل )ع ْن ت ابٍع( ف  "لهذه ا لفار  "فانتبه"لالف،  لٌ و ا  عن سعيد بن المسيب ير عه عن الحسن يبلغ به،  "ُمْرس 
موقوف متصل؟ بمعنى أنه اذا  :أو نقوب ،انه مر وع، مر وع مرسل :عن ابن سيرين رواهة، أو ينمهه، ول نقوب

علهه الصالة -ووو لم يدرك النب   -علهه الصالة والسالم-قاب التابع  بعد التابع  ير عه ول ير عه الى النب  
، والتردد    متصال   امر وع مرسل، أو ير عه لمن  وقه، والمراد بذلك الصحاب   هكون موقو    : نقوب -موالسال

ن يقل عن تابع فمرسٌل"وذا وارد،  ، وبعنهم نفى اللالف ا، هعن  مر وع مرسل جزم  اوقاب ابن القهم: جزم   "وا 
لة الصحاب  بالنسبة للتابع  مرتفعة ور هعة،    وذا، لكن الحتماب أنه هحتمل أنه ير عه الى من  وقه؛  ن منز 

ن كان ما هناف الى الصحاب  موقوف  العبارة وتلصهف وذه  : هصد  أنه هقاب ر عه هعن  الى من  وقه، وا 
ولذا قاب  ؛-علهه الصالة والسالم-النب   الى العبارة ير عه ل شك أن لها نصيب من الر ع، الذن وو    ا صل

اب بعنهم: بال لالف، كما لو قيلت بعد الصحاب ، لكنه مرسل، هقوب:  ان هقل عن تابع ، وقاابن القهم: جزم  
  مرسلس * قلت من السنة عنه نقلوا

ررررررلٌ  ررررررْن ت ررررررابٍع ( ف ُمْرس  ُقررررررْل ) ع  ْن ي   و ا 
ررررررررررال   ُذو اْحت م  ْقف رررررررررره  و  ْيح  و    ت ْصررررررررررح 

 

ُلررررررْوا  ْنررررررُه ن ق  ررررررن ة  ع  ررررررن  السر  ُقْلررررررُت: م 
ررررررررا( ْرن  ْحررررررررُو )ُأم  ْنررررررررهُ  ن   )للغ ز الرررررررري( م 

 
على الصحاب   هو متصل موقوف، هعن  سنة  "نقلوا تصحيح وقفه"هعن  اذا قاب التابع : من السنة، 

ليرى سنته، والغالب أن السنة انما ت ل  على ال ريقة  -علهه الصالة والسالم-الصحاب ؛  نه ما أدرك النب  
لصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من وذه حجة من قاب: انه متصل لكنه موقوف،  يريد بذلك سنة ا

"تصحيح سلف، ومنهم من قاب: انه مر وع مرسل كسابقه، هعن  موقوف متصل أو مر وع مرسل احتمالن وقاب: 
 ولم يرجح أحد الحتمالين.  وقفه وذو احتمال * نحو أمرنا منه للغزالي"

، وأبدى وذين الحتمالين ولم يرجح "للغزالي"بع  أن من التا "نحو أمرنا منه" وذو احتماب  لمرساب والوقف، 
 نعم.  .أحدوما على ا لر، هعن  احتماب لمرساب والوقف

 طالب:............... 
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ن كانت  ))اذا دلل أحدكم المسجد  ال يجلس حتى هصل ...  ، استنبا  من السنة، نعم استنبا  من وذا، وا 
بين سعيد وغيره، هعن  مثلما قبلوا مراسيل سعيد ل سمها الشا عهة  السنة الصحهحة ملالفة لهذا الستنبا ،  رقوا

من  :الذين نف امامهم على أن ارساب ابن المسيب حسن عنده،  رقوا بينه ونين غيره،  قالوا: اذا قاب مثل سعيد
 نعم.. بلالف غيره، -علهه الصالة والسالم-السنة، أو قاب: أمرنا ل هظن به ال أنه يريد بذلك سنة النب  

 طالب:........
 سنة بلدوم، السنة عندوم، هعن     بلدوم الذن وو المدينة ووو هحتف  بعمل أول المدينة ووو أصل عنده.

 الفرع السادس
 ومررررررا أتررررررى عررررررن صرررررراحب بحيررررررث ال
 مرررا قرررال فررري المحصرررول نحرررو مرررن أترررى

 

رررررر   حكمرررررره الرفررررررع علررررررى ايقررررررال رأي 
 فالحرررررررررراكم الرفررررررررررع لهررررررررررذا أثبتررررررررررا

 
. لما ألر ما أتى عن الصحاب  حكمه الرفع على" ا"بحيث ال يقال رأي  عن  عن صحاب  ه "وما أتى عن صاحب"

عما أتى وما نقل عن التابع ؟ وكذلك الذن بعده، وما رواه عن أب  وريرة، هعن  ألر الفرع السادس والسابع عن 
ن كان منا    ألر السادس والسابع الى التابعين، وا صل أن هقدم ما أنيف الى الصحابة،  االفرع اللامس، وا 

 لكونهما من الزيادات من زيادات الناظم على ما عند ابن الصالر. 
 ومررررا أتررررى عرررررن صرررراحب بحيرررررث ال

 
رررررر   حكمرررررره الرفررررررع علررررررى ايقررررررال رأي 

 
هعن  مثل قوب عائشة:   رنت الصالة ركعتين   رنت الصالة ركعتين، ول همكن أن تقوله عائشة استنبا ؟ 

ل ْيُكْم ُجن اٌح أ ن انها  همت من ا هة:  :أن، لكن أل همكن أن هقابنعم، وذا ل همكن أن يدرك بالر  }ف ل ْيس  ع 
ْفُتْم{ ال ة  إ ْن خ  ج  اْلب ْيت   :-جل وعال- ، مثل ما  همت من قوله [  سورة النساا101)] ت ْقُصُروْا م ن  الص  }ف م ْن ح 

ف  ب ه   ل ْيه  أ ن ي ط و   ه  ترى وجوب السع  من وذه ا هة، أل  [  سورة البقرة151)] م ا{أ و  اْعت م ر  ف ال  ُجن اح  ع 
 ان ال من وذاانها استنب ت  رنهة القصر من وذه ا هة؟ نعم من أين ألذنا أن ا صل    الصالة ركعت :هقاب

  هقرت صالة السفر وزيد    الحنر ، نعم.  ،الحدير، من قولها:   رنت الصالة ركعتين
 .طالب:............

كيف؟ بغ  النظر عن السبب،  ،والسع ، ا ن ول السها  سها  آهة القصر م اب  لسها  آهة السع ؟ نعم
ل ْيه  } ف  }ل، وذه حجتها و ، لما ردت على عروة  {ف ال  ُجن اح  ع  ل ْيه  أ ن ي ط و  نعم؟ أنتم ا ن  همتم  {ف ال  ُجن اح  ع 

نقوب: ردت  نحن:   رنت الصالة ركعتين  من اجتهادوا و ، وم هقولون: ما همكن تقوب عائشةأم ل؟قصدن 
ف ال  ُجن اح  }با هة، استدلت با هة على أن السع  واجب،  على عروة الذن يرى أن السع  غير واجب استدلل  

ف   ل ْيه  أ ن ي ط و   ، وا هة    القصر نفس الش ا هعن  ا هة ما  يها دللة على وجوب القصر، أنت تعرف أن{ع 
الحنفهة رأيهم عكس ما تقوب    السع  والقصر،  المسهلة تحتاي الى نظر دقي ، وم حينما مثلوا بقوب عائشة: 
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 رنت الصالة ركعتين قالوا: ما همكن عائشة أن تثبت حكم شرع  يدب على  رنهة من تلقاا نفسها، أل همكن 
 هة والسها  واحد؟ أن تستنبت  رنهة القصر من ا هة كما استنب ت  رنهة السع  من ا 

 طالب:.........
 هعن  ر ع الجنار الذن وو التهثم.

 إيه ال.
 وقع    أنفسهم أن السع  مشابه لصنهعهم     ،التهثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين

  جاات ا هة لر ع وذا اإلثم.  ،الجاولهة  تهثموا من السع 
 أن يكون..... ........الصالة .... تاريخي ال يمكن

ما عندنا شك أن مثل عائشة    دينها وعلمها  نحنبمفهوم،  أم لهسا ن اإليراد الذن أوردته ظاور، مفهوم 
، ل همكن أن تنسب الهه -جل وعال-هللا  -جل وعال-وورعها ما همكن أن تنسب  رنت من الذن هفر ؟ هللا 

لكن من باب التنظير، ومن باب  هم  ،-لصالة والسالمعلهه ا-بهذا اللف  ما لم تسمعه من الواس ة ووو النب  
ل نقدر نمشهه،  ما عندنا أدنى اشكاب كون  رنت الصالة  نحنأس المسهلة وأصلها نقوب مثل وذا الكالم، وا 

، لكن لما هقرن نف بنف تظهر المسهلة، وتتنح المسائل، هعن  حينما يوجب -جل وعال-الذن هفر  وو هللا 
واجب؟ أنتم  أمول القصر  ر   :ذا الحدير:   رنت ،  يب ها حنفهة أنتم تقولون الحنفهة القصر من و

ل واجب؟ هقولون: ل القصر واجب، الجمهور هقولون:   رنت   ،ما وو بفر  ،تستدلون بهذا الحدير  ر  وا 
، اتهملألحكام لمص لح اهعن  قدرت، والحنفهة هقولون:  رنت أوجبت، لكن هعدلون عن اللف  المهثور الناع  

-زكاة الف ر   ر  رسوب هللا  -صلى هللا علهه وسلم-مثل وذا حينما هقوب الصحاب :   ر  رسوب هللا  اوأهن  
ولهس  -علهه الصالة والسالم-زكاة الف ر، ول نشك    كونه الذن  رنها النب   -صلى هللا علهه وسلم

أما قوب عائشة  رنت الذن  -لسالمعلهه الصالة وا-استنبا  من الصحاب ؛  نه أناف الفر  الى النب  
ن كان الحتماب الثان  ل ينفى من كل وجه.  -علهه الصالة والسالم-نجزم به أنها تلقته عن النب    وا 

 من صام يوم الشك  قد عصى أبا القاسم  ، -صلى هللا علهه وسلم- من لري بعد ا ذان  قد عصى أبا القاسم 
استنبا ؟  :ن الصحاب  عنده نف    وذه المسهلة بعينها؟ أو نقوبا :ب ، هعن  ول نقو -صلى هللا علهه وسلم-

الذن هظهر أن وذه المسائل الدقهقة الت  ينف عليها بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة، ولو أغرقنا    بحر 
 مثل وذه الدقائ  الظاور ما تنته ، 

ْيرررررُث ال ٍب بح  رررراح  رررررْن ص  ررررا أ ت ررررى ع  م   و 
 ..............ْول  م ا ق ال  في الم ْحُص 

 

رررررر  رررررراُل ر أي  ل ررررررى اُيق  ْفررررررُع ع   ُحْكُمررررررُه الر 
................................... 

 
ل مثل وذه  اهعن  كوننا نبحر على وذه الدقائ  يدب على أن لصاحب المحصوب أهن   أن يبحر نعم، وا 

 لكنها موجودة، ل بد من معالجتها. المسائل الت  تدرك بالنظر ما يبحثها اإلمام أحمد، ول يبحثها ابن معين،
ل ى" ْفُع ع   قد كفر بما أنزب على محمد قاله  اأو عرا    اهعن  ساحر   "م ا ق ال  في الم ْحُصْول  ن ْحُو م ْن أت ى ُحْكُمُه الر 
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ل احتماب أنه رجع الى آهة: وْا م ا }و ات ب عُ  ابن مسعود، لكن ول همكن أن هقوب ابن مسعود  قد كفر باجتهاده؟ وا 
يُن{ ي اط  ول  ،لكن مجرد اإلتهان مجرد اإلتهان {إ ن م ا ن ْحُن ف ْتن ٌة ف ال  ت ْكُفْر } ،نعم [  سورة البقرة101)] ت ْتُلوْا الش 

 هستنبت كفر من أتى مما جاا    ا هة؟ ما همكن.
 مىىا قىىاب  ىى  المحصىىوب نحىىو مىىن أتىىى

 
  الحىىىىىىىىىىىىىىىىىاكم الر ىىىىىىىىىىىىىىىىىع لهىىىىىىىىىىىىىىىىىذا أثبتىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 
علهه -رة على وذا الكالم وقاب: العبرة بصريح الر ع، هعن  بصريح النسبة الى النب  ابن حزم شن حملة كبي

لم هنفه الى غيره  هو له، و   موانع من المحلى يرد على أول العلم بمثل  امن قاب كالم   -الصالة والسالم
ابن مسعود هحكم وذا، وما دام قاب ابن مسعود من أتى وذا كالم ابن مسعود،  يب ها ابن حزم ول همكن أن 

، وذا المظنون بالصحاب  -علهه الصالة والسالم-بكفر مسلم لمجرد وذا العمل ال وعنده  هه توقيف من النب  
ان مثل وذه ا مور الدقائ  الذن يلتلف  يها ينظر     ر   :به، مصرر بر عه، وأنا أقوب امع أنه جاا مصرح  

 تعالى: -رحمه هللا-حكم الر ع، والفرع السابع هقوب الناظم  ، أثبت له"فالحاكم الرفع لهذا أثبتا"الحدير، 
ْيررررررررر ة ( ررررررررْن )أب رررررررري ُهر  و اُه ع  ررررررررا ر  م   و 

 
ْنررررررررُه أْهررررررررُل الب ْصررررررررر ة    ررررررررٌد( و ع  م   )ُمح 

 
محمد بن سيرين يرون عن أب  وريرة قاب: قاب    البلارن  "ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة"

هعن  ابن سرين عن أب  وريرة قاب: قاب:  أسلموا غفار وش ا من مزينة  وذا عن حماد عن أيوب عن محمد 
انما  هه تكرير قاب، وقاب ا ولى  ،-علهه الصالة والسالم-   الصحهح، ولهس  هه صريح النسبة الى النب  

ا هكرر وذه ن وذا تهكيد لفظ ؟ وما الداع  لمثل وذا التهكيد اللفظ ؟ وذا تهكيد لفظ ؟ ولماذا :هعن  ول نقوب
  هشك التهكيد اللفظ  متى تدعو غاللفظة    وذا المونع    وذا الحدير قاب: قاب؟ ول يتصور أن أحد يب

وقاب  ،الحاجة الهه؟ اذا كان السامع بصدد أن هشك  هه، نعم، لكن لفظة قاب، معروف عن أب  وريرة قاب، هكف 
وريرة. الثانهة قاب: تحتاي الى  اعل والفاعل نمير وذه تحتاي الى  اعل، والفاعل نمير مستتر هعود الى أب  

  .-علهه الصالة و السالم-مستتر هعود الى النب  
ْيررررررررر ة ( ررررررررْن )أب رررررررري ُهر  و اُه ع  ررررررررا ر  م   و 

 
ْنررررررررُه أْهررررررررُل الب ْصررررررررر ة    ررررررررٌد( و ع  م   )ُمح 

 
 البصرة أيوب ابن أب  تمهم السلتهان  بصرن، قاب: قاب، ووو عند مسلم مصرر  هه بالر ع، وعنه أول 

ْيرررررررربُ  ط  ْعررررررررُد، )ف الخ  ر  )ق ررررررررال ( ب  ررررررررر   ك 
 

ْيررررررررررربُ   ذ ا ع ج  ْفرررررررررررع  و  و ى ب ررررررررررره  الر   ر 
 

ير  " ذ ا ع ج  ْفع  و  أن تلصهف الحكم بالر ع  هما  "وذا"روى عن موسى بن وارون الحماب أنه مر وع،  "بُ و ى ب ه  الر 
هه عن أب  وريرة  هو مر وع  ال يلف ههت  عن ابن سيرين بتكرير قاب؛  ن ابن سيرين صرر بهن كل ما يرو 

ما كرر  هه الصهغة دون ما أ رد الصهغة  هه، هعن  لو ا ترننا أنه قاب مرة واحدة عن أب  وريرة قاب:  أسلموا 
 ولذا قاب: ؛غفار  وقد نقل عنه وثبت عنه أنه قاب:  كل ما أروهه عن أب  وريرة  هو مر وع 
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ْيرررررررربُ  ط  ْعررررررررُد، )ف الخ  ر  )ق ررررررررال ( ب  ررررررررر   ك 
 

ْيررررررررررربُ   ذ ا ع ج  ْفرررررررررررع  و  و ى ب ررررررررررره  الر   ر 
 

هعن  التلصهف، تلصهف الحكم    وذا التكرار لكن التلصهف ألهس له وجه من حير اللف ؟ هعن  لو لم 
ل ما له وجه؟،  يرد قوب ابن سيرين أن كل ما حدر عن أب  وريرة  هو مر وع، هكون التلصهف له وجه وا 

ذا كان الفاعل قاب ا ولى أبو وريرة  ال بد أن هكون قاب هكون له وجه؛  ن قاب الثانهة تحت اي الى  اعل، وا 
 ، نعم.-علهه الصالة والسالمالنب  -الثانهة لها  اعل ووو غير أب  وريرة، ووو من يرون عنه أبو وريرة، ووو 

 طالب:........
 عن أب  وريرة حاجة وعنه أول البصرة؟ 

ْيررررررررر ة ( ررررررررْن )أب رررررررري ُهر  و اُه ع  ررررررررا ر  م   و 
 

ْنررررررررُه أْهررررررررُل الب ْصررررررررر ة    ررررررررٌد( و ع  م   )ُمح 
 

 أما الشرار  كلهم هقوب بكسر التاا للنرورة، هقولون وذا، ولو عندنا سبورة ق عنا البيت، أما شفون أنا ما أق ع.
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




